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 ٣٠ از ٣ صفحه

 

 باسمه جمیل الثناء

  مصاحبهراهنماي دفترچه 

  علمیه خواهران) يهاحوزهعلمی تخصصی استعدادهاي برتر  هنماي شرکت در مصاحبه عمومی و(را

ر دبا استعدادهاي برتر  مسئوالن مرتبطو  طالب محترم داراي شرایطجهت آشنایی رو  راهنماي پیش

معاونت پژوهش  رتراداره کل امور نخبگان و استعدادهاي ب يهامصاحبهبا فرایند  استانی يهاتیریمدمدارس و 

ت مطالعه قبه د هامصاحبهطالب محترم در  حضورالزم است پیش از  و شدههیتهخواهران علمیه  يهاحوزه

  شود.

  مصاحبه تعریف

ارزشیابی و سنجش  منظوربهاست که  هاسنجشاي از ، مجموعه»تخصصی –عمومی و علمی «مصاحبه 

 .شودیمنجام انتخاب نهایی استعدادهاي برتر ا وشرایط اولیه  واجدین و اختصاصی عمومی يهاتیصالح

  اهداف مصاحبه

 عمومی و اخالقی هايصالحیتاحراز  -1

 ومدیریتی  تحصیلی و تدریسی)، پژوهشی، تبلیغی،( آموزشیسنجش سطح علمی و مهارتی اختصاصی:  -2

 اخالقی و تربیتی

 شوندهمصاحبههاي طلبگی وي و خصلتها، باورها و تعلقات حوزآشنایی با نگرش -3

علمی و  حمایت وشونده جهت ساماندهی هاي علمی و مهارتی مصاحبهپی بردن به عالئق و گرایش -4

 معنوي

 هاي تربیتیاخصبهبود و ارتقاء ش منظوربهشونده شناسایی نیازهاي تربیتی و شخصیتی مصاحبه -5

  واجدین شرایط شرکت در مصاحبه

تـر  دفترچـه شناسـایی اسـتعدادهاي بر   "ایط سنی منـدرج در  طالبی که داراي شرایط عمومی، اختصاصی و شر

هـا،  رونـده پپـس از بررسـی   ) بوده و مرکز مدیریت استان 2شناسایی ناب (دفترچه  "علمیه خواهران يهاحوزه

، مایـد نن را تأیید را به مرکز ارسال کرده و اداره کل امور نخبگان و استعدادهاي برتر کامل بودن آ هانآگزارش 

 شرایط شرکت در مصاحبه هستند.واجد 

  اصلی مصاحبه يهاگام

داراي هران علمیـه خـوا   يهـا حـوزه استعدادهاي برتـر   که در دفترچه شماره یک بیان شد، شناسایی طورهمان

  است:به شرح ذیل اصلی  گامسه

و اداره  استانی يهاتیریمدو  در مدارس هاآنو تأیید توسط طلبه  هاکاربرگ: تشکیل پرونده و تکمیل گام اول 

  کل نخبگان و استعدادهاي برتر

هـاي  مصاحبه شرکت درعلمی در استان و در صورت قبولی،  يهامصاحبهاحراز برتري طلبه با انجام  گام دوم: 

رتـر  باز سوي اداره کل امور نخبگان و اسـتعدادهاي  کشوري در شهر مقدس قم  که تخصصی  –عمومی و علمی

  شود.برگزار می خواهران هیعلمي هاحوزه
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 ٣٠ از ۴ صفحه

 

هـاي  صـاحبه هـایی کـه حدنصـاب الزم را در م   هاي واجد شرایط به کـارگروه (پرونـده  یابی پروندهراه گام سوم:

تأییـد   وتخصصـی و سـپس تعیـین     يهـا کـارگروه امتیـازات در   و هـا پرونـده بررسی اند) و کشوري کسب کرده

  علمیه. يهاحوزهمرکز امور نخبگان و استعدادهاي برتر  يامنا ئتیهمربوطه و  ونیسیدر کماستعدادهاي برتر 

  فرایند انجام مصاحبه

  شد :هاي علمی در دو مرحله استانی و کشوري برگزار خواهد مصاحبه

  مصاحبه استانیالف.   

دهاي برتر از سوي اداره کل امور نخبگان و استعدا» واجدین شرایط مصاحبه علمی استانی«اعالم اسامی  .1

 هاي استانیمدیریتبه 

به (ترجیحاً از آمادگی براي شرکت در مصاحجهت به طالب متقاضی و دارنده پرونده کامل  رسانیاطالع  .2

 از سوي اداره کل امور نخبگان و استعدادهاي برتر )طریق پیامک

 با طلبه)ماس هاي استانی (از طریق تاز سوي مدیریتبراي طالب استانی تعیین زمان مصاحبه  .3

مصاحبه  نامهبرگزاري مصاحبه علمی عمومی از دروس فقه، اصول و عقاید بر اساس مواد مندرج در شیوه .4

 استانی

 هاي ارسالی اداره کلارسال نتایج مصاحبه استانی به مرکز در کاربرگ .5

 هاي نتایج ارزیابی علمی به اداره کل از طریق پستارسال اصل کاربرگ .6

  ب. مصاحبه کشوري

 هاي علمی استانی در مرکز نتایج مصاحبه بررسیدریافت و  . 1

 به مراکز استانی واجدین شرایط مصاحبه کشورياسامی اعالم  . 2

 ستانیهاي اهاي طالب دعوت شده به مصاحبه کشوري به اداره کل از سوي مدیریتارسال اصل پرونده . 3

 ریزي براي انجام مصاحبه کشوري و هماهنگی با اساتید در اداره کلبرنامه .4

 وريکننده در مصاحبه کشبا مراکز استانی جهت اعالم روز مصاحبه و اسکان طالب شرکت هماهنگی .5

رسانی به طالب پذیرفته شده در مصاحبه علمی استانی براي شرکت در مصاحبه (از طریق اطالع .6

 از سوي اداره کل امور نخبگان و استعدادهاي برتر )پیامک

 احبه به ایشانپذیرش طالب در روز مصاحبه و ارائه برنامه مص .7

 در استان ارائه نشده باشد. شده در صورتی کههاي گزارشهاي مرتبط با فعالیتدریافت اسناد و گواهی .8

  شناختی تربیتی انجام تست روان . 9

  تعیین محدوده جهت مطالعه و کسب آمادگی اولیه جهت شرکت در مصاحبه .10

 تربیتیشناختی روانمصاحبه  .11

 3و  2اصول و عقاید براي طالب سطح از دروس فقه،  مصاحبه علمی عمومی .12

 مصاحبه علمی تخصصی براي طالب سطح سه متناسب با گرایش هر طلبه .13

 ج.  پس از مصاحبه         

و  (دفترچه شماره دو)ها مصاحبه با امتیاز )2ناب دفترچه ( هاي علمیفعالیتامتیاز کاربرگ  بنديجمع .1

 هاي تخصصیها جهت ارائه به کارگروهآماده کردن پرونده
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 ٣٠ از ۵ صفحه

 

 بررسیو  هاي علمیهبا همکاري مرکز نخبگان و استعدادهاي برتر حوزه تخصصی هايکارگروهبرگزاري  .2

 یدر کارگروه تخصص ها و امتیازات طالب واجد شرایطپرونده

 ادهاي برترو استعدنخبگان امور  مرکز امنايهیئتبه کمیسیون  هاکارگروهبررسی ارسال نتایج  .3

 ها در کمیسیون مربوطه بررسی پروندهو علمیه  هايحوزه

ه و معرفی هاي علمیحوزه مرکز نخبگان و استعدادهاي برتر امنايهیئتاعالم نظر نهایی از سوي  .4

 استعدادهاي برتر

 هاي علمیه خواهران سراسر کشور از سوي اداره کلنهایی نتیجه شناسایی استعدادهاي برتر حوزهاعالم  .5

 مقررات مصاحبه

 کامل باشد. هاآنعیین وقت مصاحبه براي کسانی انجام خواهد شد که پرونده هماهنگی و ت . 1

ممکن  باریکاي ، تعیین زمان مصاحبه فقط برهامصاحبهدر  کنندگانشرکتبا توجه به حجم انبوه  . 2

  است.انصراف  منزلهبهاست و عدم شرکت در مصاحبه 

جه مایل مو چنانچه طلبه به دالیلِپس از تعیین قطعی وقت مصاحبه، امکان لغو مصاحبه وجود ندارد.  . 3

 يهاشمارهبا قبل از مصاحبه ساعت  48تا  حتماًتغییر زمان مصاحبه خود باشد، موظف است به 

اف تلقی نصرایر این صورت به معناي در غاطالع دهد؛  تماس گرفته و )دفترچه(در انتهاي  شدهاعالم

  خواهد شد.

تی براي مرکز دریافتی (ولو به خاطر مسدود بودن پیامک تبلیغاتی) مسئولیهاي یامکپعدم اطالع از  .4

یافت از امکان در انصراف تلقی خواهد شد. لذا الزم است واجدین شرایط، منزلهبهو  کندینمایجاد 

  مرکز توسط تلفن همراه خود اطمینان حاصل نمایند. هايیامکپ

مرحله  تواند در، در صورت داشتن شرایط، میانصراف بدهداز شرکت در مصاحبه استانی چنانچه فردي  .5

 بعدي شناسایی شرکت کند.

د برگزار شود، با یک استا ايمصاحبهاگر و  علمی توسط دو استاد برگزار خواهد شد هايمصاحبهتمام  .6

 در وقت دیگري مصاحبه با استاد دوم انجام خواهد شد.

تجمیع شده،  صورتبهدقیقه است که  20الی  15تقریبی براي مطالعه هر درس پیش از مصاحبه  زمان . 7

، حتماً دو ساعت قبل از شوندگانمصاحبه؛ لذا ضروري است شودمیقبل از آغاز فرایند مصاحبه اعالم 

و  است و تعمیق گفتنی است این زمان اندک تنھا برای یادآوری کلیشروع مصاحبه در محل مصاحبه حضور یابند.

 توانمندی در  مباحث علمی بستگی بھ دوران پیشین و  طول زمان تحصیل دارد.

شود و زمان برگزاري آن، قبل و یا بعد از میانجام افزار نرم از طریقتربیتی  شناختیتست روان.8

 هاي علمی خواهد بود.مصاحبه

 .است بالمانع، تعلیقه و ... تاپلپ، افزاررمنمانند شرح،  آموزشیو کمک وسایل آموزشی هرگونهاستفاده از  . 9

  واهد شد.خ انجام عصر و صبح نوبتیک نوبت یا دو در  یمتوال صورتبههمه سطوح،  در هامصاحبه .10

ه اتاق باز آوردن تلفن همراه  ،علمی هايمصاحبه ترمنظمخواهشمند است جهت برگزاري هر چه  .11

 .شودمصاحبه جدا خودداري 

 ود.انصراف خواهد ب منزلهبهمصاحبه  برگزاري پذیرش، خروج از محل بعد از انجام مراحل .12
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 ٣٠ از ۶ صفحه

 

  محورهاي ارزیابی و سنجش در مصاحبه

 :.شودیمگرفته  در نظر هر درسي زیر براي تخصصی محورها علمی عمومی و علمی يهامصاحبهدر  

  علم آن اصطالحات و میهمفا فهم                     -                                   

  علم آن قواعد و مسائل فهم -

  آن منابع اهم و علم یکل ساختار با ییآشنا -

  متن یمنطق نییتب و ترجمه ،یخوانعبارت ییتوانا -

 )دیعقا درس ژهیو( هاآن به ییپاسخگو توان و شبهات با ییآشنا -

 مصاحبهانواع 

  ی)تیترب -یشناختروان( مصاحبه عمومی) الف

. ارزیابی به دو شودیمقی، شخصیتی و تربیتی انجام هاي عمومی، اخالاین سنجش، باهدف شناسایی صالحیت

  خواهد بود. )با مصاحبه(و شفاهی  )تست لهیوسبهصورت کتبی (

  مصاحبه علمیب) 

فرد  عمومیو توان علمی  هاصالحیتشناسایی  باهدفاین سنجش،  :عمومی علمی مصاحبه

  .شودمیانجام  4و  3، 2شده براي سطوح طریق مصاحبه شفاهی از متون تعیینشونده از مصاحبه

هاي در این سنجش، توانایی علمی طلبه در دروس تخصصی و در رشتهمصاحبه علمی تخصصی:  

 2است و شامل طالب سطح  4و  3شود. این مصاحبه مختص سطوح صورت شفاهی ارزیابی میتخصصی به

 شود.نمی

 یادآوري :

  ي مصاحبههاپروندهتکمیل 

ي نـاقص و  هـا پرونـده تکمیل نسبت به ها پیش از انجام مصاحبههاي محترم استانی مدیریتاست  ضروري

  مستندات، اهتمام داشته و اقدامات الزم در این رابطه را انجام دهند.

  جهت تکمیل پروندهو مستندات الزم  هایگواهارائه 

ر د تبلیغی خود - از سوابق علمی، پژوهشی و فرهنگی مدارك معتبر بایددر مصاحبه،  کنندهشرکت طالب

است)  شدهرشگزامربوطه  يهاکاربرگتوسط طلبه متقاضی، در زمان تشکیل پرونده را (که  فوقموارد هریک از 

ارائه  ه،مصاحببه مسئول پذیرش  شرکت در مصاحبه استانی به هنگامضمیمه پرونده کنند و در غیر این صورت 

  ند.نمای

  موضوعات و مستندات الزم

 تدریس 

 آموزش عالی حوزوي مؤسساتمدارس علمیه و مراکز و  ارائه گواهی تدریس رسمی در 

  ،تدریس رسمی در مؤسسات و مراکز دانشگاهی توسط طلبه متقاضی (حکم تدریس مالك نیست

 نامه یا گواهی مرکز آموزشی مربوطه الزم است). بلکه
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 ٣٠ از ٧ صفحه

 

 هاجشنوارهو  المپیادها برترنفرات  

   آموزش استان  (با نامه رسمی از معاونت علمیه هايحوزهعلمی (المپیادهاي)  مسابقات برترنفرات

 یا مرکز)

  یا گواهی  ارائه نامه رسمی از دبیرخانه(نفرات برتر جشنواره عالمه حلی و همایش کتاب سال حوزه

ن علمی امکان مشخصات ارزیابا صورت درکه شامل سال برگزیدگی، عنوان پژوهش، نمره ارزیابی و 

 .باشد) مقاله یا کتاب

 هاي پژوهشی:فعالیت 

 یات تحریریه نشر هیئت ؛: کرسی آزاداندیشیمواردي که ارائه گواهی از مراجع مربوط کافی است

 علمی؛ مدیریت پژوهشی

  اثر دردن شمواردي که نیازمند ارسال اثر و یا ارائه گواهی معتبر مبنی بر چاپ اثر و یا پذیرفته 

دي کتاب؛ کتاب پژوهشی؛ تصحیح انتقا( هاي علمی معتبر استها و نشستها، همایشجشنواره

یق تصحیح غیر انتقادي کتاب؛ کتاب انتقادي؛ کتاب تألیفی؛ ویرایش محتوایی کتاب علمی؛ تحق

سازي کتاب علمی؛ ترجمه کتاب علمی؛ مقاله یابی) کتاب علمی؛ تلخیص کتاب علمی؛ چکیده (مصدر

 رسانیاطالع - پژوهشی؛ مقاله انتقادي؛ ترجمه مقاله؛ مقاله ترویجی؛ مقاله منتشره در نشریات علمی

 نویسی مقاله علمی)واحدهاي آموزشی؛ چکیده

 فرهنگی: هايفعالیت 

وبالگ با تهیه  و، مناظره و ...)، مدیریت و یا فعال بودن در سایت داريکالسصوت و یا تصویر (جلسات، 

شده و آدرس سایت یا وبالگ، ارائه گواهی (مدیریت مسجد و مراکز فرهنگی، الیت انجامگزارش از فع

، عرصه قرآن و عترت خدمات برجسته در تحریریه نشریات فرهنگی، هیئتمدیرمسئول نشریات فرهنگی، 

 ... . ، خالقیت و نوآوري فرهنگی وور خیریه) ارائه گزارشی از ابتکارتعاون در خیر و فعالیت در ام
 

  ءهاي با تأیید رسمی معاونت فرهنگی مرکز یا مدیریت استان مبنی بر تعداد جز(کریم حفظ قرآن

 شده)حفظ

 میزان حفظ  با تأیید رسمی معاونت فرهنگی مرکز یا مدیریت استان مبنی بر( البالغهحفظ نهج

 البالغه)نهج

 هاي خارجی ه، دانشکده زبانتسلط بر زبان (تأییدیه از مؤسسات داراي مجوز، مرکز زبان حوز

 ها و ...)دانشگاه
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 ٣٠ از ٨ صفحه

 

  علمیه خواهران يهاحوزهعمومی و علمی  يهامصاحبه

  سطح سه و سطح دو تربیتی) -یشناختروانمصاحبه عمومی (الف: 

مصاحبه عمومی 

 -یشناختروان(

  تربیتی)

و  شناسرواناستاد توسط این مصاحبه 

  .شودیمانجام  استاد اخالق

  ایانه اي (تست روانشناسی)ر- کتبیمصاحبه 

  مصاحبه حضوري

  علمی سطح دو يهامصاحبهمنابع و سطوح مطالعاتی ب: 

اند(مانند هایی غیر از منابع معرفی شده را گذراندههاي فقه، اصول و کالم، کتابآوري : طالبی که در درسیاد

 شود.ها انجام مینمایند و مصاحبه از همان درساصول مظفر، الموجز، لمعه و ...) همان منابع  را مطالعه 

  حدود مطالعاتی  سطح معلومات و دانش  عنوان مصاحبه  ردیف

  فقه  1
  یاالستداللالفقه یه فیدیدروس تمه

  )یروانیباقر ا(

ات، صاله، صوم، حج، کطهارت، خمس، ز يهاکتاب

  ن، نذر و عهدیمی طالق، اح،کن عیب ،معروفامربه

  اصول  2
نیه و الثا یاالولعلم االصول الحلقه دروس فی

  (شهید صدر) یالثان هااسلوب یف

  تابکان یپا ه تایحلقه ثان ياز ابتدا

  

  عقاید  3
  )سعیدي مهر (محمد آموزش کالم اسالمی

  )مصباح اهللاتیآ(یا آموزش عقاید  
  ی که طلبه خوانده است.کل کتاباز 

  

 3و  2ح ه و اصول سطعلمی فق يهامصاحبهامتیاز، در ضمن  چهارمکینکته: ارزیابی دانش ادبیات عرب و منطق به میزان 

  .ردیگیمانجام 

  سه سطح ی و علمی تخصصیعموم یعلم يهامصاحبهمنابع و سطوح مطالعاتی ج: 

  ردیف  رشته
عنوان 

  مصاحبه
  حدود مطالعاتی  سطح معلومات و دانش

تفسیر و 

  علوم قرآن

  فقه 1
 یاالستداللالفقه یه فیدیدروس تمه

  )یروانیباقر ا(

 ،لقطه ،وقف ضمان، صلح، قرض، ودیعه، عاریه،

  و اشربه، ارث، حدود و دیات اطعمه

2 
  اصول

 دروس فی علم االصول الحلقه الثالثه

  )صدر(شهید 

  تا پایان مبحث حجیت ظواهرحلقه ثالثه 

     

  عقاید 3
 الخاصه الشیعهدروس فی العقاید 

  )مهدي فرمانیان(

شامل مباحث ( غلواز بحث امامت تا پایان بحث 

ع)، توحید عبادي و شبهات ( تیباهلامامت، 

، رجعت، مرجعیت و هیتق مربوط به آن، بداء،

  اجتهاد، عدالت صحابی، غلو)

  )عربی (از متن اصلی 28جزء   )عالمه طباطبایی( تفسیر المیزان  تفسیر 4

  :رشته تفسیر و علوم قرآن يهامصاحبهضریب 

  20، امتیاز 1. اصول (عمومی) با ضریب 2 20، امتیاز 1 بیضر. فقه (عمومی) با 1

  40، امتیاز 2 بیضرتخصصی) با ( ریتفس. 4 20، امتیاز 1 بیضر عمومی)( دیعقا. 3
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 ٣٠ از ٩ صفحه

 

  

  ردیف  رشته
عنوان 

  مصاحبه
  حدود مطالعاتی  سطح معلومات و دانش

فقه و 

  اصول

  فقه 1

 )شیخ انصاري(مکاسب . 1

  (شهید ثانی) شرح لمعه. 2

  (باقر ایروانی)فقه استداللی . 3

 اساس بر . مکاسب محرمه (کل محدوده درسی1

  سرفصل)

  . شرح لمعه (کتاب نکاح)2

قضا و شهادت و بیع با رعایت ( یاستدالل. فقه 3

  حذفیات)

  اصول 2
  دروس فی علم االصول

  )شهید صدر(الحلقه الثالثه  
  کتاب کل

3 
قواعد 

  فقهیه

  دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه

  )باقر ایروانی(

شناخت مبانی و شرایط قواعد  باهدفکل کتاب (

  مهم فقهی)

  عقاید 4
  دروس فی العقاید الخاصه الشیعه

  )مهدي فرمانیان(

شامل مباحث ( غلواز بحث امامت تا پایان بحث 

مربوط ع)، توحید عبادي و شبهات ( تیباهلامامت، 

ت ، رجعت، مرجعیت و اجتهاد، عدالهیتق به آن، بداء،

  صحابی، غلو)

  فقه و اصول:رشته  يهامصاحبهضریب 

  30، امتیاز 5/1تخصصی) با ضریب ( اصول. 2 30، امتیاز 5/1. فقه (تخصصی) با ضریب 1

  20، امتیاز 1 بیضربا  عمومی)( دیعقا. 4 20، امتیاز 1 بیضربا  تخصصی)( هیفقه قواعد .3

 

  ردیف  رشته
عنوان 

  مصاحبه
  حدود مطالعاتی  سطح معلومات و دانش

  کالم

  فقه 1
  یاالستداللالفقه یه فیدیدروس تمه

  )یروانیباقر ا(

 اطعمه ،لقطه ،وقف ضمان، صلح، قرض، ودیعه، عاریه،

  و اشربه، ارث، حدود و دیات

2 
  اصول

دروس فی علم االصول الحلقه 

  )صدر(شهید  الثالثه

  تا پایان مبحث حجیت ظواهرحلقه ثالثه 

     

  )1(پیوست  شدهنییتع يهاسرفصلبر اساس   )عالمه طباطبایی( نهایه الحکمه  فلسفه 3

  کالم 4

 کشف المراد (عالمه حلی) . 1

علی ( الکالمیهالقواعد  . 2

  ربانی گلپایگانی)

کالم جدید (حسن  . 3

  یوسفیان)

و آشنایی با فرق تسنّ  . 4

  تشیع (مهدي فرمانیان)

امامت و ، نبوت، خداشناسی: المرادکشف . 1

  معاد

قواعد کالمیه: از حجیت عقل تا آخر  . 2

  افعال الهی منديغایت

  کل کتاب . 3

  کل کتاب . 4

  رشته کالم: يهامصاحبهضریب 

  20، امتیاز 1 بیضرعمومی) با ( اصول. 2 20، امتیاز 1 بیضرعمومی) با ( فقه. 1

  40، امتیاز 2 بیضر. کالم (تخصصی) با 4 20، امتیاز 1 بیضرعمومی) با ( فلسفه. 3
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 ٣٠ از ١٠ صفحه

 

  ردیف  رشته
عنوان 

  مصاحبه
  حدود مطالعاتی  سطح معلومات و دانش

  فلسفه

  فقه 1
  یاالستداللالفقه یه فیدیدروس تمه

  )یروانیباقر ا(

 اطعمه ،لقطه ،وقف ضمان، صلح، قرض، ودیعه، عاریه،

  و اشربه، ارث، حدود و دیات

  اصول 2

دروس فی علم االصول الحلقه 

  الثالثه

  )صدر(شهید 

  تا پایان مبحث حجیت ظواهرحلقه ثالثه 

  

  منطق 3
  ز بحث برهان تا آخر مغالطاتا   منطق قدیم

  نبوي) اهللالطف( دیجدمبانی منطق   منطق جدید

4 

فلسفه و 

کالم 

  اسالمی

  فلسفه اسالمی
 از مرحله اول تا) عالمه طباطباییالحکمه (نهایه 

  پایان مرحله یازدهم

  مرحله دوازدهم) عالمه طباطباییالحکمه (نهایه   کالم اسالمی

  فلسفه: رشته يهامصاحبهضریب 

  20، امتیاز 1 بیضرعمومی) با ( اصول. 2 20، امتیاز 1عمومی) با ضریب ( فقه. 1

  )امتیاز 10و کالم  30(فلسفه  40، امتیاز 2 بیضرتخصصی) با ( کالم. فلسفه و 4 20، امتیاز 1 بیضر. منطق با 3

 

 

  ردیف  رشته
عنوان 

  مصاحبه
  حدود مطالعاتی  سطح معلومات و دانش

  تاریخ

  فقه 1
  یاالستداللالفقه یه فیدیدروس تمه

  )یروانیباقر ا(

 اطعمه ،لقطه ،وقف ضمان، صلح، قرض، ودیعه، عاریه،

  و اشربه، ارث، حدود و دیات

  اصول 2
دروس فی علم االصول الحلقه 

  )صدر(شهید  الثالثه

  تا پایان مبحث حجیت ظواهرحلقه ثالثه 

     

  عقاید 3
 دروس فی العقاید الخاصه الشیعه

  )مهدي فرمانیان(

شامل مباحث ( غلواز بحث امامت تا پایان بحث 

ع)، توحید عبادي و شبهات مربوط ( تیباهلامامت، 

 ، رجعت، مرجعیت و اجتهاد، عدالتهیتق به آن، بداء،

  غلو) صحابی،

  تاریخ 4

  ينگارخیتارشناسی و  مأخذ

  )رسول جعفریاننبوي ( نقد و بررسی منابع سیره

  )صادق آدینه وند( اسالم در ينگارخیتار

  تاریخ رسول خدا (ص)
(جعفر مرتضی  ص)( االعظمالصحیح من سیره النبی 

  قوچانی) رفیعی تصحیح علی - عاملی

  رشته تاریخ: يهامصاحبهضریب 

  20، امتیاز 1 بیضرعمومی) با ( اصول. 2  20، امتیاز 1 بیضرعمومی) با ( فقه .1

  40، امتیاز 2ضریب  با) تخصصی(. تاریخ 4  20، امتیاز 1. عقاید (عمومی) با ضریب 3
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 ٣٠ از ١١ صفحه

 

  ردیف  رشته
عنوان 

  مصاحبه
  حدود مطالعاتی  سطح معلومات و دانش

 مطالعات

 اسالمی

  زنان

  اصول   1
 دروس فی علم االصول الحلقه

  )صدر(شهید  الثالثه

  تا پایان مبحث حجیت ظواهرحلقه ثالثه 

     

  عقاید   2
 دروس فی العقاید الخاصه الشیعه

  )مهدي فرمانیان(

شامل مباحث ( غلواز بحث امامت تا پایان بحث 

ع)، توحید عبادي و شبهات مربوط ( تیباهلامامت، 

 ، رجعت، مرجعیت و اجتهاد، عدالتهیتق به آن، بداء،

  صحابی، غلو)

3   
فقه 

  تخصصی

  (باقر ایروانی) . فقه استداللی1

  (شهید ثانی) . شرح لمعه2

  دماء ثالثه. 1

  متاجر و ، طالقکتاب نکاح. قضا و شهادت، 2

4   

خانواده در 

  اسالم

و نقد 

  فمینیسم

(حسین  اسالم در خانواده .1

 بستان)

  فمینیسم نقد .2

 کتاب کل .1

  )2(پیوست  اساس سرفصل دروس بر .2

  مطالعات زنان: رشته يهامصاحبهضریب 

  20، امتیاز 1 بیضر. عقاید (عمومی) با 2 20، امتیاز 1 بیضر. اصول (عمومی) با 1

  40، امتیاز 2 بیضربا  . خانواده در اسالم و نقد فمینیسم (تخصصی)4 20، امتیاز 1. فقه تخصصی با ضریب 3 

 

  ردیف  رشته
عنوان 

  مصاحبه
  حدود مطالعاتی  سطح معلومات و دانش

ادبیات 

  عرب

  فقه 1
  یاالستداللالفقه یه فیدیدروس تمه

  )یروانیباقر ا(

 اطعمه ،لقطه ،وقف ضمان، صلح، قرض، ودیعه، عاریه،

  و اشربه، ارث، حدود و دیات

2 

  اصول

دروس فی علم االصول الحلقه 

  الثالثه

  )صدر(شهید 

  پایان مبحث حجیت ظواهرتا حلقه ثالثه 

     

  عقاید 3
 دروس فی العقاید الخاصه الشیعه

  )مهدي فرمانیان(

شامل مباحث ( غلواز بحث امامت تا پایان بحث 

ع)، توحید عبادي و شبهات مربوط ( تیباهلامامت، 

 ، رجعت، مرجعیت و اجتهاد، عدالتهیتق به آن، بداء،

  صحابی، غلو)

4 

صرف و 

  نحو

(سید حمید  علم صرف درسنامه .1

  جزایري و فرامرز علیزاده)

  (حمید محمدي) متوسطه صرف .2

  مباحث تخفیف همزه، مضاعف و اعالل

  باب اول  (ابن هشام) االدیب یمغن .3

  )، ِامااَما اذا، ام، ،نوع چهلم (مفردات: همزه، اذ  )سیوطی( االتقان .4

تجزیه و 

  ترکیب
  )تحلیل صرفی و نحوي(جهت  اصول متن منتخب فقه و

  ادبیات عرب: رشته يهامصاحبهضریب 

  20، امتیاز 1 بیضرعمومی) با ( اصول. 2 20، امتیاز 1 بیضرعمومی) با ( فقه .1 

  40، امتیاز 2 بیضر. مجموعه ادبیات عرب (تخصصی: صرف، نحو، تجزیه و ترکیب) با 4 20 ، امتیاز1 بیضرعمومی) با ( دیعقا. 3 
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 ٣٠ از ١٢ صفحه

 

  ردیف  رشته
عنوان 

  مصاحبه
  حدود مطالعاتی  سطح معلومات و دانش

کالم با 

گرایش 

  مهدویت

  فقه 1
  یاالستداللالفقه یه فیدیدروس تمه

  )یروانیباقر ا(

 ،لقطه ،وقف ضمان، صلح، قرض، ودیعه، عاریه،

  و اشربه، ارث، حدود و دیات اطعمه

2 
  اصول

 دروس فی علم االصول الحلقه الثالثه

  )صدر(شهید 
  تا پایان مبحث حجیت ظواهرحلقه ثالثه 

  کل کتاب  )عالمه طباطبایی( الحکمهبدایه   فلسفه 3

4 

و  کالم

پاسخ به 

شبهات 

  مهدویت

  )عالمه حلی( کشف المراد. 1

  . مسائل اساسی مهدویت2

  انحرافی فرق .3

  . شبهات کالمی (کالم مهدوي)4

  : توحید، نبوت، امامت و معادالمرادکشف. 1

  )3(پیوست  شدهنییتع يهاسرفصل. بر اساس 2

  )3پیوست ( شدهنییتع يهاسرفصلبر اساس  .3

شبهات مهدویت (اصل  نیترمهم. پاسخ به 4

مهدویت، شبهات قبل و بعد از ظهور طبق 

  )3(پیوست  )هاسرفصل

  :کالم با گرایش مهدویترشته  يهامصاحبهضریب 

  20 ازیامت، 1 بیضرعمومی) با ( اصول. 2 20، امتیاز 1 بیضر با) عمومی( فقه. 1

  40، امتیاز 2 بیضربا مهدویت  شبهات پاسخ به و گرایش مهدویت با) یتخصص( کالم. 4 20، امتیاز 1 بیضرعمومی) با ( فلسفه .3

 

  ردیف  رشته
عنوان 

  مصاحبه
  حدود مطالعاتی  سطح معلومات و دانش

کالم با 

گرایش 

  امامت

  فقه 1
  یاالستداللالفقه یه فیدیدروس تمه

  )یروانیباقر ا(

 ،لقطه ،وقف ضمان، صلح، قرض، ودیعه، عاریه،

  و اشربه، ارث، حدود و دیات اطعمه

  اصول 2
  دروس فی علم االصول الحلقه الثالثه

  )صدر(شهید 

  مبحث حجیت ظواهرتا پایان حلقه ثالثه 

     

  کل کتاب  )ییطباطباعالمه ( بدایه الحکمه  فلسفه 3

4 

و  کالم

پاسخ به 

شبهات 

  امامت

  )عالمه حلی( المراد کشف .1

  امامت عامه و خاصه. 2

. پاسخ به شبهات کالمی دفتر 3

قدردان  نیمحمدحسچهارم (

  قراملکی)

  . نقد وهابیت و بهائیت4

  و معاد امامت: توحید، نبوت، المرادکشف .1

  )4(پیوست  شدهنییتع يهاسرفصل. بر اساس 2

  کل کتاب .3

  )4(پیوست  شدهنییتع يهاسرفصل. بر اساس 4

  :کالم با گرایش امامترشته  يهامصاحبهضریب 

  20، امتیاز 1 بیضرعمومی) با ( اصول. 2 20، امتیاز 1 بیضر با) عمومی( فقه. 1 

  40متیاز ا، 2 بیضربا  پاسخ به شبهات امامتو امامت با گرایش  تخصصی)( کالم. 4 20، امتیاز 1 بیضربا  عمومی)( فلسفه .3

  

  ردیف  رشته
عنوان 

  مصاحبه
  حدود مطالعاتی  سطح معلومات و دانش

  اخالق

 و تربیت 

  اسالمی

  فقه 1
  یاالستداللالفقه یه فیدیدروس تمه

  )یروانیباقر ا(

 ،لقطه ،وقف ضمان، صلح، قرض، ودیعه، عاریه،

  و اشربه، ارث، حدود و دیات اطعمه

  تا پایان مبحث حجیت ظواهرحلقه ثالثه   دروس فی علم االصول الحلقه الثالثه  اصول 2
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 ٣٠ از ١٣ صفحه

 

  ي تماس با اداره کل نخبگان و استعدادهاي برترهاشماره

 32144611 - 32144609 - 025  

به نشانی  )ناباداره کل امور نخبگان و استعدادهاي برتر (رسانی پایگاه اطالع آدرس سایت:

nab.whc.ir    

 NAB@WHC.IR پست الکترونیک:

  3713954736کد پستی  -  51انتهاي بلوار امین، نبش کوچه  –قم  آدرس پستی:

 

       )صدر(شهید 

  عقاید 3
 دروس فی العقاید الخاصه الشیعه

  )مهدي فرمانیان(

شامل مباحث ( غلواز بحث امامت تا پایان بحث 

ع)، توحید عبادي و شبهات ( تیباهلامامت، 

، رجعت، مرجعیت و هیتق مربوط به آن، بداء،

  اجتهاد، عدالت صحابی، غلو)

4 

اخالق و 

نظام 

اخالقی 

تربیتی 

  اسالم

  )مصباح اهللاتیآ( قرآن دراخالق   قرآن در اخالق

  )5(پیوست  بر اساس سرفصل  اسالمنظام اخالقی و تربیتی 

  :تیترب واخالق رشته  

  20، امتیاز 1 بیضرعمومی) با ( اصول. 2 20، امتیاز 1 بیضر با) عمومی( فقه. 1

  4، امتیاز 2 بیضربا  تخصصی)( اسالم. اخالق و نظام اخالقی تربیتی 4 20، امتیاز 1 بیضرعمومی) با ( دیعقا. 3

 

 اداره کل امور نخبگان و استعدادهاي برتر تماس با يهاراه

  

  

  

پایگـاه   یـق قالـب اطالعیـه از طر  در  کهبه  تغییرات احتمالی  شودیمتوصیه  محترم به داوطلبان یادآوري:

گیـر  پیو  توجه نمـوده  رسد،به آگاهی می )ناباداره کل امور نخبگان و استعدادهاي برتر (رسانی اطالع

  باشند.
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 ٣٠ از ١۴ صفحه

 

  

  هاوستیپ
  »مطالعاتی برخی دروس يهاسرفصل«

  

کالم،  :يهارشتهمربوط به  يهاجدولکه در سطح سه  دروس يهاسرفصلبرخی  بخشاین در 

اي دار مطالعات اسالمی زنان، کالم با گرایش مهدویت، کالم با گرایش امامت و اخالق و تربیت اسالمی

  .است آمده ،شدهدادهارجاع  "پیوست يهاسرفصل"و به خاص نبوده  منبع
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 ٣٠ از ١۵ صفحه

 

 رشته: کالم

  

  فلسفه 

  

 هاسرفصل 

  1فلسفه 

  المدخل

  ام الوجودکاح یف مرحله اول:

  الوجود المستقل و الرابط یمرحله دوم: ف

  ان و االمتناعکا: الوجوب و االمیمواد القضا یمرحله چهارم: ف

  مرحله ششم: سه فصل اول

  اول چهارفصلمرحله هفتم: 

  2فلسفه 

  و المعلول العلۀمرحله هشتم: فی 

  مرحله نهم: هشت فصل اول

  مرحله دهم: پنج فصل آخر (حدوث و قدم)

  مرحله یازدهم: فی العقل و العاقل و المعقول (هفت فصل اول از مرحله یازده)

  3فلسفه 

  مرحله یازدهم: هشت فصل آخر

  مرحله دوازدهم

   

  1پیوست 
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 ٣٠ از ١۶ صفحه

 

  اسالمی زنان مطالعات رشته:

  خانواده در اسالم و نقد فمینیسم 
  

  :نقد فمینیسم

  )1سم (ینیو آثار فم یمبان

 ها:سرفصل  

  زنان یخیتار یفرودست -1

  يپدرساالر -2

  يخانواده و مادر -3

  یو خصوص یک حوزه عمومینقد تفک -4

  زن و مرد يتفاوت و برابر -5

  تیک جنس و جنسیتفک -6

  یتیجنس يهانقشنقش جامعه در تداوم  -7

  حق زنان در کنترل بدن خود -8

  ت در معرفتیجنس ریتأث -9

  )2(سم ینیو آثار فم یمبان

 ها:سرفصل  

  سمینیفم يامدهایپ

  یاسیب سبازار کار و مناص ،یش ورود زنان به آموزش عالیافزا -1

  رد خانواده و اجتماع یسنت یتیجنس يهار در نقشییتغ -2

  هادر رسانه یتیجنس يهاشهیا محو کلیکاهش  -3

  )ییگراجنسو هم یخانگ، خانواده زن سرپرست، همیستیتجرد ز( خانوادهل یبد يج الگوهایترو -4

 پیوست 2
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 ٣٠ از ١٧ صفحه

 

  نیجنسقطشدن و گسترش  یدر قانون ریتأث -5

  سمینینقد فم 

  تمدن غرب) یمبان( یکل ینقد مبان -1

 یید: فردگرا سمیبرالیج: ل سمیب: سکوالر سمیالف: اومان

 نقد آموزها -2

  امدهاینقد پ -3
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 ٣٠ از ١٨ صفحه

 

 رشته: کالم با گرایش مهدویت

  

  اساسی مهدویت مسائل 

 فرق انحرافی  

 شبهات کالمی (کالم مهدوي) 

 

  :مسائل اساسی مهدویت  

 هاسرفصل:  

  

o شناسیروشنه و یشیخچه، پی(ضرورت، مفاهیم، تار( 

o شخص شناسی امام مهدي  

  ییروا -یخیتار( حضرتمادر آن(  

 ،هینکالقاب و  نام  

 يبت صغریو غ کیودکدر دوران  یوالدت و محل زندگ یچگونگ  

 حفظ جانانیعیبه ش یشان: معرفیدر مورد ا السالمهیعل يعسگرامام حسن  يهاتیفعال ،  

 قبل از امامت عجيامام مهد يهاتیفعال  

 نماز بر پدر انیجر  

 جریان سرداب مقدس  

 طول عمر 

o بتیوقایع تاریخی دوران غ  

 غیبت صغري 

 یعلم ،ی، اجتماعیاسین دوره: سیعه در ایت شیبه وضع یمرور اجمال  

 مختلف يهاش فرقهیدایرت: پیدوران ح  

  ن ایاربعه، مدع يالکت ارتباط)، ویفکیرد و کارکو تطور،  يریگشکل( وکالتسازمان

  خائن يالکن و ویدروغ

 آل بسطام)،  ــ آل فرات  ینوبخت ـ ي، (اشعریعیمهم ش يهاتیخاندان و شخص

  )ینیلکـ  ینوبخت ـ یافک(اس

 ییو محتوا يمباحث سند ،یشناسپیعات: تیتوق  

 نندگانکت یرؤ  

 غیبت کبري 

  

o بت و علل آنیغ  

 گذشته يایبت در انبینه غیشیپ  

 بتیعه به دوران غیورود جامعه ش يت برایباهل يسازنهیزم  

 3پیوست 
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 ٣٠ از ١٩ صفحه

 

 ییرد روایک، رویخیرد تاریکبت (رویمت غکعلت و ح(  

o بید امام غایفوا  

o بتیت و مالقات در دوران غیرؤ  

o ف منتظرانیانتظار و وظا  

o يت مهدویترب يردهاکارکو  يمهدو یزندگ  

 یاسالم یو رابطه آن با زندگ يمهدو یزندگ یستیچ  

 اجتماعی) ،ي(فرد يمهدو یزندگ کسب  

 ت نسل منتظریترب  

 ساز)نهیمنتظر (جامعه و دولت زم يجامعه مهدو يهاها و شاخصهیژگیو  

o مالحم و فتن  

o شرایط ظهور  

  ،یرش عمومیاران و پذیقانون جامع، رهبر 

o عالئم ظهور 

 عالئم يبنددسته  

 ق در عالئمیبداء و تطب  

 و...) یسنه، حکی، قتل نفس زیحه آسمانیداء، صیخسف ب ،یمانی ،یانیسفعالئم ( یبررس  

 یشناسدجال  

o رخداد ظهور  

 جهان در آستانه ظهور  

 حوادث دوران قبل از ظهور  

 ت ظهور و غلبه بر دشمنان و فتح عالمیفکی  

 سالح حضرت  

 حضرت يهاجنگ  

 یسینزول حضرت ع  

o رجعت  

 آن با تناسخ تفاوتان رجعت و کام  

 نده)ی(رجعت در گذشته و آ ییو روا یمستندات قرآن  

 اهداف و حکمت رجعت  

 رامون رجعتیشبهات پ  

o يامام مهد یجهان حکومت  

 هایژگیها، دستاوردها و واهداف، برنامه  

  تابکسرنوشت اهل  

 طانیسرانجام ش  

 رحلت حضرت  
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 ٣٠ از ٢٠ صفحه

 

  فرق انحرافی:

  هاسرفصل: 

 شیخیه  

o بحث) یلکنه و ساختار یشیضرورت، مفاهیم، پ( کلیات  

o آن يریگلکر شیش شیخیه و سیدایپ هايزمینه  

 ((تحصیالت، اساتید و آثار) شیخ احمد احسایی) شناسه اجمالی مؤسس شیخیه 

 ((تحصیالت، اساتید و آثار) سید کاظم رشتی) شناسه اجمالی جانشین شیخیه 

o شیخیه و نقد و بررسی آن هايآموزهعقائد و  ترینمهم  

 در آفرینش (علل اربعه عالم) علیهم السالمگاه ائمه یجا  

 یمعاد جسمان 

 معراج 

 ا)یعالم هورقل( بتیغدر عصر  عجامام عصر یزندگ 

 ض)ین رابع و نوکر مقرب (واسطه فکر 

 غلو و تفویض 

o بعدي هايفرقهه در بستر سازي یخیمیزان تأثیرگذاري ش  

 احقاقیهثقۀ االسالم و حجۀ االسالم( هیجانیآذرباه، یرمانک( هیخیانشعاب در ش ،((  

 جریان بابیه* 

o  تأثیرگذار آن هايشخصیتوضعیت کنونی شیخیه و  

o آثار منفی اعتقادات شیخیه در جامعه شیعی و نقد و بررسی آن  

 (... شعرهاي غلوآمیز و) غلو در عزاداري 

 اعتقاد و توسل به نوکر مقرب 

o فقها پیرامون آثار مکتوب شیخیه از آغاز تا کنون يریگموضع  

  

o بحث) یلکنه و ساختار یشیضرورت، مفاهیم، پ( کلیات  

o بابیه  

  تا بابیگري گريشیخیاز 

 ) بابیت، تحصیالت و ...) مؤسسشناسه اجمالی باب 

 ه قاجار، انگیزه و ش بابیه (جو اجتماعی و سیاسی حاکم بر دوریدایها و عوامل پنهیزم

 شخصی) انحرافات

 ت و ادعاهاي باب و بررسی و نقد افکار و عقاید (ادعاي بابیت، مهدویت، رسالت و نبو

(... 

 (بابیه خالصه، بابیه ازلیه، بابیه بهائیه) انشعابات بابیت 

 نقش علما در مواجهه با فتنه باب بابیه و سرانجام آن و هايشورش 

 نقش استعمار روسیه تزاري در گسترش بابیه 

                                                             
  فقط جدا شدن آن مطرح شود نه بحثهاي پیرامون.*
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 ٣٠ از ٢١ صفحه

 

o بهائیت 

 خچه و جریان شناسی بهائیتتاری 

 انشعابات در بهائیه 

 معرفی مؤسس و سایر رهبران بهائیت 

  رژیم استعمارگر و استکباري (روسیه تزار، انگلیس هايقدرترابطه بهائیت با ،

 صهیونیستی و آمریکا)

 نگاهی به وضعیت فعلی بهائیت 

  هاآموزهنقد و بررسی تعالیم بهائیت (اعتقادات، احکام و( 

  توحید، خاتمیت، معاد و هاآنآشنایی با اصول اعتقادات بهائیان و نقد) (.... 

  هاآناحکام بهائیت و نقد  ترینمهمآشنایی با 

  هاآنیا تعالیم دهگانه و نقد  هاآموزهآشنایی با 

  ،آلثار، محافل (بیت العدل اعظم، دارالتبلیغ، دارا هابرنامهو  هانقشهتشکیالت بهائیت

 روحانی و ...)

  تبلیغی بهائیت (حضور در رسانه جمعی، برگزاري دوره آموزشی، هايروششیوه و 

 خدمات رفاهی اجتماعی و ...)

 راهبردها و راهکارهاي مقابله با بهائیت 

  و ...)در گذشته (مناظره، نقد افکار  شدهانجامبهره گیري از اقدامات 

 از فضاي مجازي گیريبهره 

  و.. المللیبین هايسازماناستفاده از 

o هیانیقاد  

 ز یالت، آغاشناسه اجمالی بنیانگذار قادیانیه (غالم احمد قادیانی، تاریخ و منطقه تولد، تحص

  فعالیت و...)

 تان در قرن هجدهم و سیاسی هندوس -بستر پیدایش فرقه قادیانیه (وضعیت اجتماعی

 ت در هندوستان و گسترش مسیحیت و ...)یمهدو يپیشینه ادعانوزدهم، 

 سیح و مهدي احمد قادیانی (تبلیغ، تألیف، مناظره و ادعاي تجلی م مألو ادعاهاي  هاتیفعال

 بودن و ...) ةبودن و ادعاي وحی و نبوت و مستجاب الدعو

  ،نصیر  حافظ میرزاجانشینان قادیانی (خالفت و جانشینی حکیم نورالدین و میرزا شیرالدین

زا حافظ میر احمد و ...) و انشعابات در قادیانیه (الهوریه، احمدیه، حافظ میرزا طاهر احمد و

 مسرور احمد)

  قادیانیه و نقد و بررسی آن يهاآموزهباورها و 

 نگاهی کلی به عقاید قادیانیه 

 (عقاید نقدپذیر، حلول و تجسیم) مسائل مربوط به توحید 

 وت (ادعاي الهام، رویاي صادق و کشف و تحدیث، مسائل مربوط به نب

 تفسیر و تأویل نبوت و خاتمیت)

  مسیح علیه السالممسائل مربوط به موعود آخرالزمان (حیات و ممات عیسی ،

 موعود و مهدي موعود)

 (بهره گیري استعمار انگلیس از حکم نفی جهاد) نقش استعمار در گسترش قادیانیه 

o انحرافی معاصر هايجریان  
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 ٣٠ از ٢٢ صفحه

 

 انجمن حجتیه  

 نقد و بررسی عملکرد انجمن حجتیه 

 و مؤسس انجمن يرکان فیجر 

 رانیا یانجمن قبل و پس از انقالب اسالم يهاتیفعال 

 شدهدادهها نسبت یا انجمنیه به انجمن ک یانحرافات 

 انجمن يهاهیدفاع 

 و انحالل انجمنینیحضرت امام خم يریگموضع 

 ت انجمن پس از انحالل تا به حالیوضع 

  

 (احمد الحسن) یمانی دروغین 

  ،و ...) هاتیفعالشناسه اجمالی (تاریخ تولد، تحصیالت 

  و حمایت) يریگشکلبستر پیدایش (حزب بعث، نقش آمریکا در 

  سید یمانی بودن و عجادعاها و نقد آن (وصی المهدي ،...( 

  

  

  شبهات کالمی (کالم مهدوي):

 هاسرفصل: 

o نه)یشیو پ یشناسضرورت، مفهوم( کلیات  

o مهدویت و منابع مهم  ویژهبه علیهم السالممخالفین و مدافعین عقیده امامت اهل بیت ترینمهم یمعرف

  نهین زمیدر ا

o و روشن کردن عرصه و بستر پیدایش شبهات امامت و مهدویت بنديدسته 

o شبهات مربوط به خاتمیت 

 علیه وآله وسلمصلی اهللاضرورت عقلی دانستن امام ناسازگار با خاتمیت پیامبر اسالم  

 و ناسازگار با خاتمیت السالمهیعل محدث، مفهم و ملهم بودن امام 

  ر مقبولیتو توقف مشروعیت ب السالمهیعلناسازگاري بیعت مردم با خلیفه اول با امامت امام 

o شبهات مربوط به علم 

 لم غیب را به و عادي و اجتهادي و خطاپذیر بودن آن و نسبت ع السالمهیعل غیبی نبودن علم امام

 شیعه دادن ةغال

 ... ناسازگاري علم غیب داشتن امامان با بعضی از کارهاي حضرات مانند شهید شدن و 
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 ٣٠ از ٢٣ صفحه

 

o شبهات مربوط به عصمت 

 به گناه السالمهیعل تعارض عصمت با ادعیه و روایات و اعتراف امام 

o شیعه گراییافراطبه امامان و  هاآسمانظ زمین و شبهه تفویض(نسبت بقاء و حف( 

o :شبهات دیگري مانند 

  اهل سنت و انتخابی تابع بیعت مردم بودن برخالفامامت شیعه و موروثی نمودن آن 

  مسلم والهعلیه  اهللایصل غمبریپمشهور بودن نص امامت مالزم با تکفیر صحابه 

  هاآنه باقتدا نمودن در نماز  طورنیهمهمکاري حضرت با خلفا ناسازگار با امامت وي و 

o  شبهات مهدویت ترینمهمبررسی و پاسخ به 

 اصل مهدویت  

 امدن در قرآن، شباهت بهیل: نیبه دل( آنبودن  یت و وارداتیل نبودن مهدویاص 

، اختالف فراوان و تعارض در مضامین احادیث يات مهدویهود، ضعف روایدگاه ید

  اهل سنت) لیتب معتبر و اصکامدن در یو ن

 قبل از ظهور 

 امکان ثبوتی و اثباتی طول عمر 

 ناقض بودن غیبت با ادله ضرورت وجود امام  

 بطالن هر قیامی قبل از قیام امام زمان  

 بعد از ظهور  

 امبر)یهمسران پ یصحابه و برخ( مردگانو انتقام از  یشکعرب  

 سلیمان و امبر و نسخ اسالم (حکم کردن به حکم داود و یعمل برخالف سنت پ

  د و...)یتاب جدکن و یعدم اخذ بینه، آوردن د

 ب مساجدیتخر 
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 ٣٠ از ٢۴ صفحه

 

 رشته: کالم با گرایش امامت

  امامت عامه و خاصه 
 نقد بهائیت و وهابیت 

 

  امامت عامه و خاصه:

  1 عامهامامت 

 هاسرفصل:  

  تعریف امامت در نزد شیعه

o  منظر عقل و نقل)ضرورت وجود امام (از 

o ینیع و نظام معرفت دیگاه امامت در نظام تشریجا 

 نیارتباط امامت با اصول و فروع د 

 عیو شرا یتب آسمانکن و ینقش امام در بقاء د 

 و دفع شبهات ير قرآن و سنت نبوین و تفسیینقش امام در تب 

 ن به امامیض دیتفو ين معناییتب 

o نیوکگاه امام در نظام تیجا 

 ام ر مخلوقات (وساطت در فیض و اشرفیت امیدر خلقت و ارتباط امام با سا گاه امامیجا

 نسبت به سائر مخلوقات)

o يت فردیگاه امام در هدایجا 

 آن يهااز نمونه یو برخ یصالیت ارائی و ایمفهوم هدا 

o و قضایی و ... ي(سیاسی، اقتصاد یگاه امام در روابط اجتماعیجا( 

 انیعیامور ش يگذاراستیس 

 و ... ییقضا ،ياقتصاد ،یاسیس ،یعلم يهانظامامام در نظام سازي و اصالح  نقش 

o گاه امام در برزخ و آخرتیجا 
 

 

  (شؤون و مناصب امام) 2امامت عامه 

 هاسرفصل:  
o یمانیز شئون امامت با شئون این مفهوم شأن و منصب و تماییتب  

o رهبري اجتماعی و حاکمیت سیاسی 

o مرجعیت علمی و دینی 

  علیهم السالممرجعیت علمی و دینی ائمهمفهوم 

 علیهم السالمادله مرجعیت علمی و دینی ائمه 

o تشریعی وتکوینی)امام ( والیت 

  همسو يهاواژهمفهوم والیت، تکوین، تشریع و 

 والیت تشریعی 

 والیت تشریعی حدودوثغور 

 ادله والیت تشریعی 

 4پیوست 
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 ٣٠ از ٢۵ صفحه

 

 بررسی شبهات والیت تشریعی 

 و تقصیر والیت تکوینی و بررسی مسأله غلو  

 مراتب و حدود آن 

 ادله آن 

 بررسی شبهات آن 

 
  هاي امام)(خصائص و ویژگی 3امامت عامه 

 هاسرفصل:  
o علم خاص 

 مفهوم علم خاص 

 (ظاهري و غیبی و اکتسابی و لدنی) اقسام علم امام 

 گر و یدیکن به یخدا به معصومان و از معصوم يافت و انتقال علم از سویدر یچگونگ

  قبل و بعد امامتتفاوت علم امام 

 ا شان و علم میان و نسب و اسماء ایعیعلم به احواالت شامام (ت علم یو شمول یگستردگ

  ون و ...)یکان و ما ک

 منابع علم امام  

 جفر  

 جامعه  

 ستون نور 

 قرآن 

  هایاهللا علصلواتمصحف فاطمه 

 ادله علم امام 

 شبهات پیرامون علم امام 

o عصمت 

 مفهوم عصمت 

  ادله عقلی و نقلی)(آن ضرورت عصمت و ادله 

 عصمت با توجه به قاعدة لطف یل عقلیدل 

 عصمت یل نقلیدل  

 اءیطه عصمت امام و تفاوت آن با عصمت انبیح  

 شبهات پیرامون عصمت امام 

o (قلمرو افضلیت، قبیح بودن امامت مفضول بر فاضل، قرآن و افضلیت) افضلیت 

o تعیین و شناخت امام هايراه 

 مفهوم نصب و نص 

  (خفی و جلی)اقسام نص 

 هادگاهید 

 ) شود) انیاختصار ب طوربهادله 

 (کرامت) معجزه 

  

 و ... ییقضا ،ياقتصاد ،یاسیس ،یعلم يهانظامامام در نظام سازي و اصالح  نقش  

o گاه امام در برزخ و آخرتیجا 
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 ٣٠ از ٢۶ صفحه

 

  1 السالمهیعل نیرالمؤمنیامامامت خاصه: امامت 

 هاسرفصل:  
o یادلّۀ نقل  

 دفع شبهات موجود ت ویه والیداللت آ یبررس  

 ن و دفع شبهات موجودیمال دکه ایداللت آ یبررس 

 غ و دفع شبهات موجودیه تبلیداللت آ یبررس 

 و دفع شبهات موجود» نیالصادقونوا معک«ه یداللت آ یبررس 

 ث منزلتیسند و داللت حد یبررس 

 ریث غدیسند و داللت حد یبررس 

 الدارومیث یسند و داللت حد یبررس 

o و نقلی یادلّۀ عقل  

 السالمهیعلتطبیق قاعده لطف بر امامت امیرالمؤمنین  

 السالمهیعلتطبیق قاعده افضل بر امامت امیرالمؤمنین 

 
  2 علیه السالم امامت امیر المؤمنین

 هاسرفصل: 
o نیخینقد ادله مورد استناد در خالفت ش  

 اعتبار عام یبررس  

 عتیب 

 يشور 

 سن و سال 

 نیسابقه در د 

 تیافضل 

 بودن یصحاب 

 من غلب يتئور 

 اجماع 

 از ادله خاص یبرخ یبررس 

 ر ـ حضور در غار ...کبیصالة اب 

 لت خلفاءیدر مدح و فض یات جعلیروا یبررس 

o و عمل یاز خلفاء به جهت علم یبرخ اتشخصی یمعرف 

 خلفاء ثالث 

 دیزیه و یمعاو خصوصبهه و یامیبن 

o هیر امامینقد ادلۀ مورد استناد در امامت غ 

 هیدیز 

 هیلیاسماع 

 هیفطح 

 السالمهمیعلامامت سائر ائمه 

 هاسرفصل:  
o علیهم السالمتبیین امامت سائر ائمه  

o  علیهم السالمتطبیق ادله عقلی (لطف و افضلیت) بر سائر امامان 
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 ٣٠ از ٢٧ صفحه

 

o و روایات اتايدر علیهم السالم ادله نقلی بر امامت سائر امامان 

o  اسماعیلیهنقد و بررسی ادله امامت در نزد واقفیه و زیدیه و 

o د و یه در اثبات امامت زیلیه و اسماعیدی) انحراف زيو اقتصاد یو اجتماع یاسیس( علل یبررس

 لیاسماع

o معرفی سائر فرق انحرافی 

 
  نقد بهائیت و وهابیت:

  نقد بهائیت

 هاسرفصل:  
o تیبهائ یشناسانیخچه و جریتار  

 شیخ احمد احسائی و سید کاظم رشتی)( هیخیش 

 میرزا صیفعلی- ب.بهائیه -بح أزلمیرزا یحیی ص-محمد شیرازي/أ.أزلیه یرزاعلیم( تیباب 

 )-نوري بهاء الدوله

 از ابتدا تا شوقی افندي)( تیبهائ  

 از شوقی افندي تا عصر حاضر)( تیبهائ 

 العدل و ...تی، بیغیتبل يهاالت، روشکیبا نظام و تش ییآشنا 

 اسالمی،  ، پس از انقالبيقاجار و پهلوبا تأکید بر دربار ( رانیااست یت با سیارتباط بهائ

 ا و ...)یکل، آمریه، انگلستان، اسرائیروس

o اعتقادات، اصول و احکام)( تیبهائم یتعال ینقد و بررس  

 هاآنت و نقد یبا اصول اعتقادات بهائ ییآشنا 

 هاآنت و نقد یبا اعتقادات بهائ ییآشنا 

 هاآنت و نقد یبا احکام بهائ ییآشنا 

o تیبهائ تقابل اسالم و  

 ا با سرکردگان ، مناظره علمریرکبیامدر گذشته (اقدامات  شدهانجاماقدامات  یشناسانیجر

 ی(ره) و مرحوم فلسف ینی(ره) و امام خم ياهللا بروجردتی، سخنان و آثار علما مثل آهاآن

 )انجمن ضد بهائیت و انجمن حجتیه اثر شیخ محمد طالبی يریگشکل(ره)؛ 

  راهکارهاي مقابله با بهائیت در عصر جدیدراهبردها و 

 استفاده از فضاي مجازي 

  و ... یالمللنیب يهاسازماناستفاده از 
  

 ه و محمدبن عبدالوهاب در گسترش یمیابن ت یمان حامکنقش عالمان و حا یمعرف

  شانیار اکاف

 جنایات وهابیان در بالد مسلمین 

 اعتقادات و مبانی فکري وهابیت 

  توحید و شرك، کفر و ایمان، جایگاه عقل و بدعت)( ياعتقادانحرافات 

  لف ستبیین مبانی انحرافات اعتقادي؛ عقل گریزي و تکیه بر ظواهر ادله و رجوع به

 ...صالح و 

o ت امروزیف وهابیتعر 

 ت امروزیان و مناظران وهابین مفتیتراز مهم یبرخ یمعرف 

 تیوهابات همسو با یو نشر یونیزیتلو يهاهکاز شب یبرخ یمعرف 
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 ٣٠ از ٢٨ صفحه

 

 سوء  يهاوهیدولت عربستان و حامیان وهابیت و ش یرسم يهاتیاز فعال یبرخ یمعرف

 جمعه يت حج و عمره و نمازهایت از موقعیاستفاده وهاب

 عه و گستره یو ش ین جوامع مختلف سنیگسترش و نفوذ ب يهاوهیشزان و ین مییتب

  شانیا ییایجغراف

 وران یستان و افغانستان و جنوب اکمذهبان پایدر سن یر و تحول اعتقادي و فرهنگییتغ 

 ر بالدیو سا يجان شورویآذربا

o تیوهاب ینقد و بررسی شبهات اصل 

 توسل 

 شفاعت 

 تبرك 

 ارتیز 

 مراسم جشن و عزا 

  نقد وهابیت

 هاسرفصل:  
o کلیات  

 رکشه فیخچه و ریتار 

 هل سنتا، بنی مروان و ائمه هیامیبنن، یخیت در اقوال شیار وهابکاف یبرخ یابیشهیر 

 آلبانی نیناصرالده، محمدبن عبدالوهاب، ابن جوزي و یمیابن ت نامهیزندگ 

 ه و محمدبن عبدالوهاب در گسترش یمیابن ت یمان حامکنقش عالمان و حا یمعرف

 شانیار اکاف

 جنایات وهابیان در بالد مسلمین 

 اعتقادات و مبانی فکري وهابیت 

  ان، جایگاه عقل و بدعت)توحید و شرك، کفر و ایم( ياعتقادانحرافات 

  لف ستبیین مبانی انحرافات اعتقادي؛ عقل گریزي و تکیه بر ظواهر ادله و رجوع به

 ...صالح و 

o ت امروزیف وهابیتعر 

 ت امروزیان و مناظران وهابین مفتیتراز مهم یبرخ یمعرف 

 تیات همسو با وهابیو نشر یونیزیتلو يهاهکاز شب یبرخ یمعرف 

 يهاوهیدولت عربستان و حامیان وهابیت و ش یرسم يهاتیاز فعال یبرخ یمعرف 

 جمعه يت حج و عمره و نمازهایت از موقعیوهاب سوءاستفاده

 عه و گستره یو ش ین جوامع مختلف سنیگسترش و نفوذ ب يهاوهیشزان و ین مییتب

  شانیا ییایجغراف

 وران یو جنوب استان و افغانستان کمذهبان پایدر سن یر و تحول اعتقادي و فرهنگییتغ 

 ر بالدیو سا يجان شورویآذربا

o تیوهاب ینقد و بررسی شبهات اصل 

 توسل 

 شفاعت 

 تبرك 

 ارتیز 

 مراسم جشن و عزا 
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 رشته: اخالق و تربیت اسالمی

  

  نظام اخالقی و تربیتی اسالم 

 )1نظام اخالقی و تربیتی اسالم (

 هاسرفصل:  

o  اسالمنظام اخالقی 

 ات و مفهوم شناسی:یلک  

 خچه و دورنماي یگاه، اهداف، تاریت و ضرورت، جایکلیات: تعریف، اهم

  مسائل

  ،و قواعد هاروشمفاهیم: نظام، اخالق، نظام اخالقی، مبانی، اصول، اهداف  

 اهداف اخالق اسالمی 

 هدف غایی  

 اهداف کالن 

  ايواسطهاهداف 

 اصول 

 مبانی  

 هاروش 

 منابع 

 مسائل اساسی 

 سعادت 

 کمال 

 قرب الهی 

 اساسی نظام اخالقی اسالم هايویژگیو  هامؤلفه 

 )2نظام اخالقی و تربیتی اسالم (

 هاسرفصل:  

o نظام تربیتی اسالم 

 ات و مفهوم شناسییلک  

 خچه و دورنماي یگاه، اهداف، تاریت و ضرورت، جایکلیات: تعریف، اهم

  مسائل

  ،و قواعد هاروشمفاهیم: نظام، تربیت، نظام تربیتی، مبانی، اصول، اهداف 

 اهداف تربیت اسالمی  

 هدف غایی 

 5پیوست 



  95-96تحصیلی  سال -علمیه خواهران  يهاحوزهصی عرصه آموزش استعدادهاي برتر راهنماي شرکت در مصاحبه عمومی و علمی تخص

  

 ٣٠ از ٣٠ صفحه

 

 اهداف کالن 

  ايواسطهاهداف 

 اصول  

 مبانی 

 هاروش 

 منابع 

 مسائل اساسی 

 انسان پذیريتربیت 

 موانع تربیت 

 نظام جامع تربیتی مطلوب هايشاخص 

  )3نظام اخالقی و تربیتی اسالم (

 هاسرفصل:  

o یاخالق اسالم 

 یت در رفتار اخالقین  

 اراده در انسان يآزاد  

 در اسالم یفضائل اخالق  

 در اسالم یرذائل اخالق  

 موانع رشد اخالقی 

 اخالق و جنسیت 

 مسئولیت اخالقی 

o یت اسالمیترب  

  یت اسالمیفرد و جمع در ترب عنوانبهانسان  

 یتیترب یهدف اساس یک يتقو 

 متکم حیتعل 

  خواهیعدالتپرورش روح 

 یتیهدف ترب یک عنوانبهامل انسان کت 

 رکتف يرویپرورش ن 

 یپرورش روح اجتماع 

 ق علم و عملیتلف 

 اخالق و تربیت تمدن ساز 

 اسالم یتیترب يهاروش 

 روش عام 

 روش خاص 

 


